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HemelBesem vee  
met die taal

Op dié rymkletser se tOng val afrikaans  
ánders, vars, uitdagend en vry!

“Hoe kan Afrikaans vir 
my die taal van die 
onderdrukker wees? 

Dis dan die taal waarin ek droom en 
bid, die taal waarin ek en soveel 
ander Afrikaanspraters ons ma die 
eerste keer hoor sê het ‘ek is lief vir 
jou’,” sê die bekroonde hiphop-
kunstenaar HemelBesem.

“My bestaan en herinneringe is 
meestal in Afrikaans gesetel. Dit is 
die taal van my hart! Dit is die taal 
waarin ek my kuns beoefen. Kuns 
moet beïnvloed. Goed of sleg. Of 
wat ook al goed of sleg vir jou 
beteken. Kleur beïnvloed, klank 
beïnvloed, reuk beïnvloed, 
aanraking beïnvloed... 

“ ’n Mens kan seker redeneer dat 
alles ’n mens op een of ander manier 
beïnvloed. Maar dit moet tot 
voordeel van ’n individu wees – al is 
dit teen sy wil. My kuns moet 
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mense se oë oopmaak, of sielsensitief 
maak of vrae laat vra of 
beantwoord.”

Skaaf daai talent
Oorspronklikheid is Simon Witbooi 
(34) se stempel. “Tussen die vereistes 
om ’n goeie hiphop-kunstenaar te 
wees, is ’n breë woordeskat én 
onuitputbare deursettingsvermoë. 
Die industrie is nog nie rêrig gaaf 
met ons nie. Jy moet deur ’n klomp 

‘nee’s’ kom voor jy hier en daar ’n 
‘ ja’ hoor. Maar tussendeur is dit 
belangrik om jou talent te skaaf en 
seker te maak jy word gerespekteer 
op straatvlak. 

“Respek is alles in ons genre. Die 
uitdaging is om te bewys dat hiphop 
ook, net soos enige ander genre, help 
om onder meer taal, dissipline, 
kultuur en woordeskat te bevorder 
– mits die platform beskikbaar gestel 
word.”  

Dié rapper, skrywer, digter, 

performer, TV-en-radio-aanbieder, 
seremoniemeester, 
motiveringspreker, opvoeder, aktivis 
en trotse pa van sy dogters, Halo (7) 
en Simile (9), se passie vir Afrikaans 
bruis trots. Wanneer hy in da house 
is, ruk die dinge mal! Hy was in 
2010 en 2014 die freestyle-kampioen 
op die African Hip-Hop Indaba. En 
vanjaar is hy met die KKNK se 
Kunste Onbeperk-Kruispuntprys 
vereer. 

Simon sê sy ganse familie wemel 
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van amateurmusikante en 
musiekliefhebbers. “Dit was óf radio 
en plate óf kitare om ’n vuur, maar 
stilte sou jy weinig by ons kry. My 
liefde vir rap het seker begin met my 
liefde vir digkuns. Ek was verstom 
oor hoe mense iets kon 
kommunikeer deur kuns. Dis 
waarom dit vir my so lekker is om 
songs te probeer ontleed. 

“Die rap daai tyd was baie polities 
en rebels en dis seker hoe ek ook 
gevoel het as ek in ag neem in 
watter tyd ek ’n jong seun was. Dit 
het my onmiddellik ingesluk en 
tussen vriende het ons kassette by 
mekaar ge-copy en geruil. Ek wou 
nog altyd iets doen wat musiek 
betref en hiphop se deur het vir my 
oopgestaan. Dis seker omdat ’n mens 
veel meer kon sê in dié genre as in 
andere. So baie woorde word 
gebruik. Maar al was dit die 
grondslag het ek eers werklik in 
1997 die verhoog bestyg.”

Hy het sy debuutalbum, Dink ’n 
bietjie (wat na Beste opgepaste baba 
herdoop is), egter eers in 2006 
uitgereik. Daarna het Die Woester 
Standard, Auto-bio-grafie, Evil is maklik, 
Uwil isi Makliki, YMCMBESEM en 
HemelBesem gevolg.

Hy sê die popkultuur is ’n 
verwarde kultuur. “Pop is mos eintlik 
net die afkorting vir wat populêr is 
op daai tydstip. Enigiets kan ‘pop’ 
wees. Mozart, Bach en dergelike 
snare was ook seker op ’n tyd die 
‘pop’ van hul dag. Die geleentheid is 
daar – veral deur die internet – om 
weer gehaltewerk ‘pop’ te maak.”

Hartsprojekte
Daar is baie talent in Afrikaanse 
hiphop, sê hy. Dit is juis waarom 
HemelBesem “gedruk” het om sy 
radioprogram Straatpredikante 
(Maandagaande op RSG) uitgesaai te 
kry. “Dit is die toonvenster van die 
vernuf in Afrikaanse hiphop. ’n Ou 
soos Early-B is sekerlik die grootste 
Afrikaanse hiphop-ou uit die strate 
en, of dit wetend of onwetend is, sy 
aanslag en styl doen baie vir die taal. 

“Die meeste ouens se werk is 
daarop geskoei om die hiphop-
kultuur uit te brei en te 
verteenwoordig; nie noodwendig 
die taal nie. Daar is wel ’n baie goeie 
teaterproduksie genaamd AfriKaaps, 
wat baie hiphop-elemente bevat en 
wat sterk boodskappe uitstuur 
rakende Afrikaans.”

Dié kranige rugbyspeler (flank tot 
klubvlak) het teologie aan die 
Beth-El Bible Institute in New York 
studeer en in die buiteland en in 
Worcester sosiale euwels gepak. “Ek 
was van 1997 aktief betrokke in die 
kerk se stelsels as jeugleier, leraar en 
toe pastoor. Ek dink ek het altyd iets 
gehad om te sê of ’n gedagte gehad 
om te ruil en die kansel het die 
platform daarvoor gebied. Ek preek 
voort deur amper als wat ek doen. 

“Ek het al probeer om sielkunde 
deur die pos te studeer, maar ek 
beskou myself eerder as ’n student 
van die lewe. Daaruit spruit kennis 
en wysheid. Eersgenoemde kan jy by 
institutes en colleges leer; 
laasgenoemde volg uit waarneming.” 

In sy skerp rymklets en beats wat 

“tussen die vereistes Om ’n gOeie 
hiphOp-kunstenaar te wees, is ’n 
breë wOOrdeskat én Onuitputbare 
deursettingsvermOë.”

gons, skuil ’n verantwoordelikheid 
teenoor sy gemeenskap. “Ek doen 
baie gemeenskapsprojekte. Ek 
verkies om dit eerder ‘hartsprojekte’ 
te noem.” 

En die gedagtes wat hy nie in 
woorde uitdruk nie, pryk op sy lyf. 
“Al my tattoos het betekenis – soos 
‘Silence’ met die drie uitroeptekens 
op my arm. Dit beteken maar net 
dat as ek die mikrofoon vashou met 
hierdie arm die gehoor stil moet 
wees én dink!”

Die spieël weerkaats diepte. “Daar 
was ’n tyd in my lewe toe ek besluit 
het ek sal alles op die ken vat. Ek het 
’n bokbaard begin kweek en 
sedertdien het hy saam met my 
gegroei en ge-travel. In dié tyd het 
ek wysheid vergader; onverpoos, 
steeds. Ek is buigbaar, aanpasbaar, 
met tonne begrip – én my woord is 
my woord! 

“Ek geniet pampering as ek tyd 
maak daarvoor. Ek gebruik ’n 
gewone room, sommer ’n Nivea of 
iets – en is mal oor lekker reuke. So, 
ek maak baie blikkies klaar in ’n 
jaar! Ek moet ongelukkig omtrent 
elke tweede dag skeer en, as ek kon, 
sou ek vir pedicures en manicures en 
sulke goed ook gaan,” skerts hy.

Administrasie, stadige 
internetverbindings, kos wat 
teleurstel, onvriendelikheid en 
kopers met vol trollies in ’n “10 
items of minder”-ry maak dié 
gemoedelike man moerig.

Simon sê sy groot swak is om 
prioriteite te stel. “Ek sukkel om by 
te bly en doen omtrent alles in die 
go... Ek het op ’n jong ouderdom 
gedínk ek ken alles. Ek’t nooit besef 
hoe condescending ek werklik was nie. 
Die oomblik toe ek dít besef, het ek 
dit afgeskud. Ek sou dit graag vroeër 
wou besef.” 

deur Christiaan J de swardt
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